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Beste buurtbewoner, 
In dit herfstnummer van de Wijkkrant van DiNO is er weer 
veel nieuws te melden uit de werkgroepen van DiNO. Het 
bestuur en de leden van de werkgroepen zijn druk bezig 
om de samenwerking met de gemeente te verbeteren. Ze 
zijn daarvoor inmiddels ook in gesprek met de leden van de 
gemeenteraad. De werkgroep schoon en groen port de 
gemeente op om de achterstand in onderhoud in onze wijk 
weg te werken en is druk met de inspraak op de 
bouwplannen aan de Imboslaan. DiNO bestaat dit jaar 15 
jaar en heeft inmiddels tal van projecten en activiteiten 
voor onze wijk uitgevoerd. In deze krant leest u hier alles 
over. 

Het bestuur van vereniging Wijkplatform DiNO 
 
Doe mee met uw wijkplatform 

DiNO is de vereniging van wijkbewoners die werkt aan de 
verbetering van het woon- en leefklimaat in onze wijk. In 
de werkgroepen Communicatie, Verkeer, Schoonste 
Groene Wijk, Buurtpreventie en het Energieteam wordt 
gewerkt aan respectievelijk de verbetering van de 
communicatie, de verkeersveiligheid, het schoonhouden 
van de wijk, het onderhoud van het 
groen, het voorkómen van criminaliteit, 
inbraak en vandalisme en het geza-
menlijk inkopen van energiebesparende 
maatregelen. 

Er is dringend behoefte aan meer actieve 
leden in de werkgroepen buurtpreven-
tie, energieteam en schoon & groen. Wilt 
u ook meedenken en meehelpen om 
ervoor te zorgen dat onze wijk schoon, 
veilig en plezierig blijft? Meldt u dan aan 
voor een van de werkgroepen (zie over-
zicht op pagina 2 van deze wijkkrant) of 
het bestuur, of schuif eens aan bij een 
DiNO-bijeenkomst in de Drieschaar. 
DiNO-bijeenkomsten worden in de on-
even maanden gehouden op donderdag-
avond 19.30 uur in wijkcentrum De 
Drieschaar. Het vergaderschema staat op 
onze website www.dierennoordoost.nl. 
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Werkgroepen en activiteiten in de wijk Dieren Noordoost 
 
Hieronder ziet u een overzicht van de werkgroepen en instanties die in Dieren Noord Oost actief zijn. Zoekt u contact, dan 
kunt u hen benaderen via onderstaande contactpersonen: 
 

Activiteit/werkgroep/organisatie Contactpersoon: Te bereiken via:  

• Wijkplatform DiNO Website www.dierennoordoost.nl 
- Secretariaat Daaf van Beveren dino@dierennoordoost.nl  

(w.o. digitale nieuwsbrief)  0313-427730 
- Buurtpreventie/handhaving  Guido Hartkamp  buurtpreventie@dierennoordoost.nl 

(w.o. Whatsapp)      
- Schoonste Groene Wijk Guido Hartkamp dino@dierennoordoost.nl 

Ellen van de Beek 
 Elly Bosman 
 Nils Rutjes  

- Communicatie (w.o.wijkkrant) René Schoneveld dino@dierennoordoost.nl 
  Floris van Setten 
 Erna Wolfs 

- Website Floris van Setten dino@dierennoordoost.nl 
- Energieteam Verbuursamen Fred Haandrikman verbuursamen@dierennoordoost.nl 

  Ton van Noorden   
 Cees Rijksen 

- Sociaal domein Vacature dino@dierennoordoost.nl 
- Verkeer Jos Boon dino@dierennoordoost.nl 

 René Schoneveld  
 

• Kunst in de buurt Website www.kunstbijdeburen.nl  
 Hetty Smit h.smit7@gmail.com  
  0313-416706 

• Drieschaar 
- Ruimtes huren/bespreken Astrid Elsendoorn-de Vries 0313-438584   
- Activiteiten aanmelden Tineke Stokreef 0313-427444 

• Buurtgastheer Gemeente Rheden Freddy van der Lee buurtbeheer@rheden.nl 
  026-4976911 

• Dorpscoach Dieren  Martijn Eijkelenkamp meijkelenkamp@incluzio.nl 
   06-57874694 

• Wijkagenten  Berdien Ellenkamp  
 Martin de Vries  0900-8844 
 Taco Oostvogel btijsselwaarden-dieren@politie.nl 
                
Wilt u ook actief worden in het wijkplatform DiNO? Dat kan door: 

• De algemene vergaderingen in de Drieschaar te bezoeken (elke 3e donderdagavond 19.30 uur van de oneven 
maanden, m.u.v. juli en augustus) 

• Actief te worden in het bestuur 

• Actief te worden in één van de werkgroepen (zie hierboven) 

• Zelf een werkgroep of een projectgroep op te starten 
Inlichtingen en aanmelden bij Daaf van Beveren, tel: 427730, email: dino@dierennoordoost.nl 

 

 

Word donateur 

Aanmelden als donateur kan via dino@dierennoordoost.nl 
Dat kan ook door minimaal € 5,- over te maken op IBAN 
NL59 ABNA 0602 3741 54 t.n.v. het wijkplatform DiNO. 
U ontvangt dan ook regelmatig de digitale nieuwsbrief en 
uitnodigingen voor de vergaderingen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Word vriend van DiNO op Facebook 

Ga naar Facebook en zoek op 
DiNO Dieren en stuur een 
vriendschapsverzoek. 
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15 jaar DiNO 

Op 15 augustus 2006 werd de ver-
eniging Wijkplatform DiNO bij de 
notaris opgericht. Het Wijkplatform 
ontstond op initiatief van de ge-
meente Rheden. Het oogmerk was 
de communicatie tussen de gemeente en de wijkbewoners 
verbeteren. Er viel in onze mooie wijk nog veel te verbe-
teren op gebied van verkeer, veiligheid, en groenbeheer. 
Later werd DiNO uitgebreid met buurtpreventie en ener-
giebesparing. Sinds 2008 geeft DiNO enkele malen per jaar 
een Wijkkrant uit, die huis aan huis worden verspreid. 

Het dagelijks bestuur van DiNO bestaat nu uit zes per-
sonen: Daaf van Beveren, Jos Boon, Fred Haandrikman, 
Guido Hartkamp, René Schoneveld en Floris van Setten. 

In de werkgroepen Verkeer, Schoon & Groen, Buurtpreven-
tie, Energieteam en Communicatie verzetten wijkbewo-
ners veel werk om onze wijk veilig en leefbaar te houden. 

Zo organiseerden de werkgroepen de instellingen van 
30/15 km/uur-zones in onze wijk, zwerfvuilacties, 
WhatsApp-buurtpreventie, verbetering groenonderhoud 
en bestrating, energiebesparingsacties, verbetering ver-
keersveiligheid en inspraakacties. 

Op onze wensenlijst staat nog steeds verbetering van de 
handhaving op het gebied van te snel rijden, fout parkeren 
en opruimen hondenpoep. Daarvoor hebben we de mede-
werking van de gemeente nodig en die schiet in onze ogen 
ernstig tekort. 

Regelmatig melden zich nieuwe vrijwilligers die willen 
meehelpen bij het Wijkplatform. Het Wijkplatform wordt 
gedragen door een beperkt aantal, zeer enthousiaste 
wijkbewoners met uiteenlopende deskundigheden die hun 
kennis en ervaring belangeloos inzetten voor onze mooie 
wijk. 
Nieuwe vrijwilligers voor organisatorische, maar ook voor 
hele praktische taken zijn van harte welkom!  

Wijkrondwandeling met 
gemeenteraadsleden  

Op 2 oktober hebben bestuur en werkgroep leden van 
DiNO met gemeenteraadsleden een rondwandeling ge-
maakt in onze wijk. Van de kant van de Raad waren 
aanwezig: Cyril Weijers en Peter Paul Geelen van het CDA.  
Alhoewel alle gemeenteraadsfracties waren uitgenodigd 
namen slechts twee leden deel aan de wandeling. Thomas 
Eskes van GPRB had afgezegd wegens verhindering. De 
overige fracties waren niet aanwezig en hadden ook niet 
afgezegd. 

Aanleiding voor de uitnodiging was het hier en daar 
moeizame contact tussen de gemeente en het Wijkplat-
form en de slechte onderhoudstoestand van groen en 
bestrating in de wijk. Na een voorstelronde werden de 

raadsleden geïnformeerd over de activiteiten van het 
Wijkplatform, dat 15 jaar geleden is opgericht op initiatief 
van de gemeente juist met als doel het overleg tussen de 
gemeente en de wijkbewoners te verbeteren. 
Eerder al heeft het Wijkplatform gesprekken gevoerd met 
ambtenaren, wethouders en burgemeester, maar dat 
heeft tot op heden nog niet tot aanzienlijke verbeteringen 
geleid. 
In de afgelopen jaren heeft het Wijkplatform meegewerkt 
aan diverse acties van de gemeente en zelf ook de nodige 
initiatieven ontplooid, zoals het verlagen van de maximum 
snelheid in de wijk naar 30/15 km/uur, Ik Buurt Mee, 
Schoonste Wijk, Energiebesparing en Energietransitie, 
inspraak over omleidingsroute Kanaaltunnel, Buurtpre-
ventie, aanschaf AED’s, organisatie inspraak bouwplannen 
Imboslaan, reconstructie rotonde Harderwijkerweg en 
afkoppeling hemelwater. 
Tijdens de rondwandeling werd de raadsleden een beeld 
gegeven van de gevolgen van het gemeentelijk beleid in 
onze wijk, zoals gebrek aan handhaving op het gebied  van 
verkeer, hondenpoep, storten van grond en groenafval in 
gemeenteperken, parkeren en te snel rijden en bezuiniging 
op onderhoud van groen en bestrating. Hierdoor loopt de 
motivatie van de vrijwilligers van DiNO terug of haken zij 
zelfs af. 
Ook is aandacht gevraagd voor de verslechterde regeling 
voor de vergoeding van de adoptie van afvalbakken. Van 
de bewoners wordt steeds meer gevraagd terwijl de 
dienstverlening van de gemeente steeds verder terug-
loopt. Ook ontbreekt het aan effectieve dienstbaarheid en 
duidelijke communicatie. 
Op de aanwezige gemeenteraadsleden is een beroep 
gedaan hun invloed aan te wenden om verbetering in de 
situatie te bewerkstelligen. 
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Officieel moment bij de pleinpomp 
Pijnboomhof 

In het najaar van 2020 waren de werkzaamheden op de 
Pijnboomhof in onze wijk gereed en de wadi was al een 
paar keer volgelopen met regenwater van dak en straat.  

 

Maar van een officieel momentje kwam het niet door de 
beperkingen i.v.m. corona. Niet in het najaar van 2020 en 
ook niet in het voorjaar van 2021. In juni hebben alle 
bewoners een gieter ontvangen om tijdens een droge 
periode de planten van het opgepompte water te voorzien. 

 

 

Voorafgaand aan de jaarlijkse plein-BBQ heeft op 4 
september wethouder Dorus Klomberg de pleinpomp 
officieel in gebruik gesteld. 

 

De pomp was verpakt in een grote doos die door de 
Intrapeq Groep uit Spankeren geheel belangeloos ter 
beschikking was gesteld. Een aantal kinderen van de 
Pijnboomhof heeft de doos van een vrolijk kleurtje 
voorzien. 

 

Na een toespraak van de wethouder hebben de kinderen 
de doos opgetild en er werd een gieter gevuld met 
opgepompt water onthuld. De aanwezige kinderen kregen 
een DiNO attentie. 

                  DiNO 
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RTV Arnhem heeft een filmpje opgenomen. Dit is te 
bekijken op www.rtvarnhem.nl/14143 

Rheden Nieuws heeft op 4 september foto’s gemaakt. Te 
bekijken op: 
https://rheden.nieuws.nl/nieuws/168488/in-
gebruikname-waterpomp-dieren-noordoost 

De Pijnboomhof is met de uitvoering van dit plan heel 
duurzaam bezig. Leuk detail is ook dat op de foto’s de 
nodige daken met zonnepanelen zichtbaar zijn; een 
duurzame bijkomstigheid. 

  

Herfst in Dieren Noordoost 

 

http://www.rtvarnhem.nl/14143
https://rheden.nieuws.nl/nieuws/168488/in-gebruikname-waterpomp-dieren-noordoost/
https://rheden.nieuws.nl/nieuws/168488/in-gebruikname-waterpomp-dieren-noordoost/
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Word je slimmer van een slimme meter? 

Vroeger had iedereen in Nederland een zgn. ‘Ferraris’ kWh-
meter. Dat is een elektriciteitsmeter met een draaischijf. 
Hoe harder de schijf draaide, hoe meer je verbruikte.. Eén 
keer per jaar kwam de meteropnemer langs om de standen 
op te nemen of je moest die zelf doorgeven aan de 
netbeheerder. Een draaischijfmeter heeft het voordeel dat 
hij ook achteruit kan lopen (terugtellen). Dat gebeurt 
wanneer je zonnepanelen hebt en meer energie opwekt 
dan dat je van het net haalt. Het nadeel van deze meter is 
dat je geen detailinformatie krijgt over jouw verbruik. 

Langzamerhand verdwijnen al die draaischijf kWh-meters 
omdat de levensduur voorbij is. Bovendien hebben de 
overheid en de netbeheerders (in ons gebied is dat Liander) 
besloten dat we allemaal over moeten gaan op digitale 
meters. Dat moet dan bij voorkeur een ‘slimme’ meter zijn. 
Wanneer je een zgn. hoog/laag tarief wilt hebben dan kan 
dat nu alleen nog maar met een digitale meter. 

 
Een digitale KWh meter slaat veel verbruiksinformatie en 
meterstanden op en op het display kun je o.a. uitlezen wat 
de meterstanden zijn. Tegenwoordig zijn alle nieuwe 
meters digitale meters, maar dat wil niet zeggen dat ze 
‘slim’ zijn. Bij slimme meters worden dagelijks  meterstan-
den doorgegeven aan de netbeheerder die ze periodiek 
weer doorgeeft aan jouw energieleverancier. Hoe vaak die 
informatie wordt doorgegeven is afhankelijk van wat jij 
met de leverancier hebt afgesproken. Ook de gasmeter is 
gekoppeld aan de KWh meter en kan op die manier zijn 
standen doorgeven.  

Het verschil in wel of niet ‘slim’ zit hem dus in het wel of 
niet automatisch doorgeven van verbruiksinformatie. 
Mocht u niet willen dat de meterstanden op afstand 
uitgelezen worden, dan kunt u de uitleesfunctie ook 
eenvoudig (laten) uitschakelen. Sommige mensen zijn bang 
dat er door derden misbruik kan worden gemaakt van de 
doorgegeven informatie. In de praktijk blijkt dit heel erg 
mee te vallen.   

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Als u een slimme meter heeft dan kunt u maandelijks van 
uw energieleverancier een verbruiksoverzicht krijgen 
waarmee u een beter inzicht krijgt in uw energieverbruik (E 
en G).  

Daarnaast is het ook mogelijk om nog veel meer 
gedetailleerdere informatie te krijgen over het verbruik 
bijv. per kwartier of zelfs real-time. U kunt ook, op eigen 
initiatief, thuis een zogenoemde ‘energieverbruiks-
manager’ rechtstreeks aan de meter koppelen. Dit zijn 
kastjes die via een App of PC de informatie uit de meter 
halen en netjes aan u presenteren. Doordat u vaker uw 
verbruik ziet, wordt u meer bewust van uw verbruik. Er zijn 
gratis en betaalde varianten van de energieverbruiks-
managers. Ze worden aangeboden door energieleveran-
ciers en onafhankelijke dienstenaanbieders, maar niet 
door de netbeheerder. 

 
Als u real-time verbruiksdata gebruikt, krijgt u direct 
inzicht in wat per seconde verbruikt wordt. Dat betekent 
dat u direct in uw verbruik terugziet dat bijvoorbeeld de 
droger of de vaatwasser is aangezet en wanneer en hoe 
vaak uw CV aanslaat. Dat inzicht maakt echt het verschil 
wanneer u serieus energie wilt besparen. 
Op www.energieverbruiksmanagers.nl staat een duidelijk 
overzicht van alle mogelijkheden die u heeft om meer 
inzicht te krijgen in uw verbruik nadat de slimme meter is 
geïnstalleerd. De slimme meter geeft u dus veel meer 
inzicht in uw verbruik zowel van elektriciteit als van gas en 
u krijgt meer informatie om uw verbruik te verlagen. 
 

http://www.energieverbruiksmanagers.nl/
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Energieprijzen rijzen de pan uit 

De kranten staan er bol van. De prijzen voor elektriciteit en 
gas zijn enorm gestegen en veel huishoudens dreigen in de 
problemen te komen wanneer hun energiecontract afloopt 
en ze een nieuw contract moeten aangaan. Aan de tarieven 
kun je niet veel doen, hopelijk gaat de regering de 
belastingen e.d. verlagen. 

Waar je wel iets aan kunt doen is je energieverbruik. Zeker 
nu is het zeer lonend om te zorgen voor goede isolatie-
maatregelen en eigen opwek d.m.v. zonnepanelen, want 
alles wat je zelf maakt of bespaart hoef je niet te kopen. En 
vergeet niet dat alles wat je nu doet elk jaar weer zijn geld 
opbrengt en dat voor minimaal 25 jaar. Milieu Centraal 
heeft een methode ontwikkeld waarmee je de winst na 25 
jaar kunt berekenen. Voor spouwmuurisolatie is de winst 
vergelijkbaar met een rente van 10 procent op je spaar-
rekening. Bij dakisolatie is dat 8 procent, bij vloerisolatie 7 
procent en bij HR++ glas 6 procent. Vind maar eens een 
bank die zulke rentes betaalt! Dus waarom zou je een dief 
van je eigen portemonnee zijn? Met goede isolatie heb je 
bovendien veel meer comfort in de woning (in de winter 
warmer en in de zomer koeler) en je spaart het milieu. Een 
goed geïsoleerde hoekwoning verbruikt jaarlijks gemiddeld 
700 m3 gas voor verwarming. Wat is uw verbruik? 

Wat kun je allemaal doen? 

Afhankelijk van wat je te besteden hebt kun je veel 
verschillende maatregelen nemen. O.a.: 

• Kleine dingen zoals deuren dicht doen, korter 
douchen, lampen uit doen en apparaten niet op 
standby laten staan: het is vaak een kleine moeite. En 
alles bij elkaar scheelt het een heleboel op je 
energierekening!  

• Aanbrengen van tochtstrips, isolatiefolie achter de 
radiatoren, spaarlampen. 

• Vloerisolatie - de meeste woningen in onze wijk 
hebben maar een zeer beperkte vloerisolatie. 

• Spouwmuurisolatie – is één van de snelste, 
makkelijkste en goedkoopste manieren om je huis te 
isoleren. En het levert veel voordelen op: een warmer 
huis in de winter, een lagere energierekening en een 
beter milieu. Een aanrader dus! Volgens Milieu 
Centraal betaal je voor spuwmuurisolatie bij een 
hoekwoning bijvoorbeeld maar € 2.400 en bespaar je 
zo’n € 650 per jaar aan energiekosten (prijspeil 2021). 
In ongeveer drie-en-een-half jaar heb je de kosten 
voor spouwmuurisolatie dus terugverdiend! 

• Dakisolatie – heb je een schuin dak met dakpannen? 
Dan kun dit je aan de binnenkant prima zelf isoleren. 
Voor een gemiddelde  hoekwoning ben je ongeveer 
€ 950 kwijt aan materialen. 

• HR++ of Triple glas aanbrengen als het glas in de 
kozijnen vervangen moet worden of je nog enkel glas 
hebt. 

• De CV ketel vervangen door een energiezuinig model. 

• De CV warmtezijdig inregelen waardoor het warme 
water optimaler wordt verdeeld over de woning. 

• Zonnepanelen aanschaffen waardoor je je eigen 
energieleverancier wordt.  

 
Tip 1: Voor veel maatregelen zijn subsidies beschikbaar of 
je kunt leningen met een zeer lage rente afsluiten.  

Tip 2: het energieteam Verbuursamen kan u verder helpen 
bij uw keuzes. Als u vragen heeft dan kunt u die stellen via 
verbuursamen@dierennoordoost.nl . 

Tip 3: als je gaat isoleren zorg dan wel voor voldoende 
ventilatie. 

Tip 4: het energieteam heeft aantrekkelijke prijsafspraken 
gemaakt met gerenommeerde leveranciers. 
Op de website van het Wijkplatform DiNO 
www.dierennoordoost.nl kunt u daar meer informatie 
over vinden en er zijn folders te downloaden. 

Wat kun je besparen? 

 

mailto:verbuursamen@dierennoordoost.nl
http://www.dierennoordoost.nl/
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Ieder huishouden een energiewaarde-
bon van € 70,= 

Om inwoners van de gemeente Rheden te stimuleren om 
energiemaatregelen te nemen krijgt ieder huishouden een 
energiewaardebon van € 70,=. De gemeente is, in samen-
werking met hun partner ‘Winst uit je woning’ een waarde-
bonactie gestart waarmee energiebesparende producten 
kunnen worden gekocht via een webwinkel of bij de lokale 
bouwmarkt. Denk hierbij aan een waterbesparende 
douchekop, LED lampen, een radiatorventilator en een 
brievenbusborstel. Deze waardebon actie wordt mogelijk 
gemaakt door een landelijke subsidieregeling- RREW. Er is 
beperkt budget dus op = op. In november ontvangen ruim 
9.000 huishoudens met een 
huurwoning in Rheden een 
brief met een waardebon van € 
70,- voor de aanschaf van 
kleine energiebesparende pro-
ducten. In januari 2022 ont-
vangen 11.500 huis-houdens 
met een koopwoning deze 
brief met waardebon. De 
waardebon is gekoppeld aan 
een woonadres en kan een-
malig worden gebruikt. 

Via de gemeente wordt 
binnenkort meer informatie 
verstrekt over deze actie.  

Er wordt ondersteuning 
geboden via de website 
www.watisjouwrheden.nl. 

 
Rekenmodel voor 
wisseling van 
energieleverancier 

Als je wilt wisselen van energie-
leverancier dan gaat het nogal 
eens mis omdat ‘appels met 
peren’ worden vergeleken. Er 
worden mooie getallen ge-
noemd die je kunt besparen 
maar achteraf betaal je dan 
vaak veel meer dan je had 
verwacht. Soms gaan leveran-
ciers uit van ‘standaard’ ver-
bruiken die niet gelijk zijn aan 
uw eigen verbruik.  

Om een beter inzicht te krijgen heeft het Energieteam Ver-
buursamen Dieren Noordoost een rekenmodel ontwikkeld 
waarin je de exacte kosten kunt berekenen van een nieuw 
contract en dat precies kunt vergelijken met je huidige 
contract. 

Het model, dat is gemaakt in Excel, gaat uit van de 
basisprijzen die een leverancier moet opgeven in zijn 
contract. Daarnaast kun je je eigen verbruikscijfers voor 
elektriciteit en gas invoeren en staan de tarieven van de 
netbeheerder en de energiebelastingen er al in. Deze zijn 
nl.  voor iedere leverancier gelijk.  Je ziet dus direct wat het 
verschil is tussen je oude en nieuwe contract. Als u vragen 
hierover heeft dan kunt u die stellen via 
verbuursamen@dierennoordoost.nl. 

 

Warmtescan van uw woning 

  

Sinds kort heeft het energieteam Verbuursamen de beschikking over een warmte-
beeldcamera  waarmee infrarood opnames kunnen worden gemaakt van bijv. woningen. 

Aan de hand van de opnames is dan snel inzichtelijk waar energielekken in het huis zitten 
en hoe groot die zijn. Op basis daarvan kun je bepalen of het zinvol is om isolerende 
maatregelen te nemen of zie je juist de effecten van al genomen maatregelen.  

Om goede opname te kunnen maken, is het beter dat het buiten koud is en binnen warm, 
dus vooral de winterperiode en dan met name de avonden en ochtenden zijn goede 
momenten om  deze opnames te maken.  

Wil je ook zo’n (gratis) opname van de woning dan kun je dit melden bij 
verbuursamen@dierennoordoost.nl. 

 

http://www.watisjouwrheden.nl/
mailto:verbuursamen@dierennoordoost.nl
mailto:verbuursamen@dierennoordoost.nl
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Houtrook 

In de wijkkrant van DiNO van november 2020 was een klein 
artikel geplaatst over houtrook. Nu het “stookseizoen” al 
weer ruim een maand bezig is, ervaren bewoners van onze 
wijk ook de nadelige gevolgen van de houtrook uit de 
schoorstenen. 

Deze winter zal naar verwachting de open haard, hout- en 
palletkachel meer gebruikt worden. 

In het afgelopen stookseizoen is er het nodige geschreven 
over overlast van houtrook in de omgeving van o.a. de 
Peter van Anrooylaan in Dieren. Laten wij als bewoners van 
Dieren Noordoost niet door ons stookgedrag negatief in 
het nieuws komen, maar rekening met elkaar houden. Op  
www.stookwijzer.nu  staat de nodige informatie over o.a. 
de windkracht en de luchtkwaliteit op uw woonadres.   

 
 
 
 
 
 
 

 
Reconstructie rotonde Harderwijkerweg 
Dieren N.O. 

Als u dit stukje leest is de reconstructie van de rotonde in 
volle gang. Tevens zal de Harderwijkerweg tussen de roton-
de en de Imboslaan van nieuw asfalt worden voorzien.  

Volgens de planning worden op 1 november de werkzaam-
heden gestart en zal de vernieuwde rotonde op vrijdag 17 
december weer open zijn voor al het verkeer, natuurlijk 
onder voorbehoud van onvoorziene omstandigheden. 

Al een aantal jaren heeft het Wijkplatform DiNO bij de 
gemeente Rheden aandacht gevraagd voor de onover-
zichtelijke en gevaarlijke verkeerssituatie van de rotonde 
bij de Spar. 

Dit voorjaar heeft de gemeente Rheden aan GWW 
Ingenieurs de opdracht gegeven om een aantal mogelijk-
heden voor aanpassing van de rotonde uit te werken in 
overleg met het Wijkplatform. Het Wijkplatform had al in 
2019 een aantal opties bij de gemeente neergelegd. 

Op de visualisatie op de volgende 2 pagina’s krijgt u beeld 
van hoe de rotonde eruit komt te zien. 

Het fietsverkeer mag de rotonde zowel links als rechtsom 
nemen en heeft altijd voorrang op het autoverkeer dat de 
rotonde op wil rijden en daarna weer verlaat. Ook komen 
er voetgangers oversteekplaatsen. Al het verkeer geeft de 
voetgangers op de zebra’s natuurlijk voorrang. 
Bromfietsers maken gebruik van de rijbaan en niet meer 
van de fietspaden. 

Het middelste gedeelte van de rotonde zal het groene 
karakter behouden. Door de reconstructie wordt de 
rotonde overzichtelijker en daardoor naar verwachting ook 
veiliger. 

Herfst in Dieren Noordoost 

 

  

Volg DiNO op 
Twitter via 
@wpfDiNO 
 

http://www.stookwijzer.nu/
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Nieuws van de Werkgroep Schoonste 
Groene Wijk 

Beste buurtbewoners, hier weer een update van de werk-
groep Schoonste Groene Wijk. 

Algemeen 

Beste buurtbewoners, in deze krant vind je weer de nodige 
artikelen van de werkgroep Schoonste Groene Wijk. 
Wil je Ellen, Nils, Elly en Guido ondersteunen dan zien we 
je mailtje met belangstelling tegemoet (dino@ 
dierennoordoost.nl). Gezien de vele activiteiten in onze 
mooie wijk zijn we altijd op zoek naar nieuwe werkgroep-
leden, maar ook initiatieven voor eenmalige leuke acties 
zijn welkom. Heb je een goed idee maar wil je niet gelijk 
gebonden zijn, dan zijn acties op projectbasis ook mogelijk 
en zeer welkom. Een aantal locaties waar zoiets mogelijk is 
hebben we als inspiratie al opgenomen in deze krant. 
De achteruitgang van het onderhoud in de wijk zal ook 
jullie niet ontgaan zijn. Wij balen daar behoorlijk van en 
zien hierdoor zelfs gevaarlijke situaties ontstaan. Heb je 
ook iets gezien of opgemerkt dan horen wij het graag op 
het bovengenoemde e-mail adres. 

Opknappen stadsbosje Haagbeukhof/ Sparrenhof. 

Het opknappen van het bosje naast de Haagbeukhof en 
tussen de Meidoornlaan en de Sparrenhof heeft een aantal 
weken geleden weer een vervolg gekregen. De “ik buurt 
mee” keet werd geplaatst en de naaste bewoners mochten 
ter plaatse kiezen tussen 2 opties. 
Optie 1 met een behoorlijke hoeveelheid maatregelen: het 
weghalen van ruim 20 bestaande bomen en de nodige 
vegetatie eronder. 
Optie 2 bestond uit aanzienlijk minder maatregelen en 
minder te kappen bomen. 
Er is die middag en avond ter plaatste direct door de uit-
genodigde bewoners gekozen voor optie 2. De gemeente 
gaat hier in het voorjaar mee starten.  
Nadere informatie is te vinden bij de gemeente Rheden. 
 
Imbos bouwplannen. 

De gemeente is op dit moment druk bezig met de aan-
vullende onderzoeken die noodzakelijk zijn voor eventuele 
bouw in het Imbospark. Daarnaast hebben ze begin 
augustus gereageerd op een aantal van onze vragen. 
Omdat deze reactie niet helemaal conform onze verwach-
ting was hebben wij samen met de stichting behoud bos in 
Dieren opnieuw een reactie met diverse vragen naar de 
gemeente gestuurd. Er werden diverse punten verkeerd 
geïnterpreteerd door de gemeente. Deze hebben wij 
nogmaals op de juiste wijze onder de aandacht  gebracht.  
We hebben opnieuw gevraagd naar de planning van de 
gemeente zodat we goed kunnen volgen wat er gebeurt en 
jullie op de hoogte kunnen houden. 

Verder was er in het plan sprake van een nieuw fietspad 
door het bos, maar dat is al uit de plannen geschrapt. De 
gemeente is op dit moment bezig is met het opstellen van 
een Biodiversiteits-plan. Dit gaat onderdeel uitmaken van 
de plannen voor de bouw in het bos. We hebben gevraagd 
waar we hierbij aan moeten denken. Net als de vraag hoe 
de gemeente het natuur inclusief bouwen voor zich ziet op 
de locatie. 
Als laatste hebben we gevraagd of de gemeente duidelijk 
wil communiceren dat omwonenden en bewoners van 
Dieren of de gemeente geen voorrang krijgen in het 
nieuwe plan.  
We wachten het plan van Klaassen nu af en zien uit naar de 
resultaten van de diverse onderzoeken die wij nog moeten 
ontvangen van de gemeente. We houden u op de hoogte. 
 
Te kappen bomen voor het najaar 2021 

De gemeente heeft de lijst en de kaart voor de te kappen 
bomen dit najaar ook weer gepubliceerd. Ze hieronder de 
toelichting van de gemeente. 
‘Er is getracht om zoveel mogelijk bomen te herplanten, 
ook dat staat in de lijst. Voor een aantal bomen is een 
omgevingsvergunning aangevraagd, deze procedure loopt 
nog. De lijst en een link naar een online kaart waarop de 
bomen ook staan vindt u op onze website: 
https://www.rheden.nl/Inwoners/Wonen_leefomgeving/B
omen ’. 

Zwerfvuilactie 2022 

Er van uitgaande dat het weer veilig kan willen we graag 
weer meedoen aan de landelijke opschoondag 2022. 
Op 19 maart 2022 is er weer een landelijke opschoondag. 
Gezien eerdere succesvolle uitvoeringen in onze wijk willen 
we in 2022 weer mee gaan doen. 
We zijn dus weer op zoek naar vrijwilligers die willen 
helpen van 10.00 uur tot uiterlijk 12.00 uur. We verza-
melen bij de Drieschaar waar de koffie klaar staat.  
Vandaaruit gaan we in groepjes een deel van de wijk door 
om het zwerfvuil weer op te ruimen. 
Aanmelden graag: dino@dierennoordoost.nl  

 

 

 

 

 

 

mailto:dino@dierennoordoost.nl
mailto:dino@dierennoordoost.nl
https://www.rheden.nl/Inwoners/Wonen_leefomgeving/Bomen
https://www.rheden.nl/Inwoners/Wonen_leefomgeving/Bomen
mailto:dino@dierennoordoost.nl
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Even voorstellen… 

Hallo beste lezer! Ik ben Nils Rutjes (31 jaar) en sinds 15 
januari van dit jaar woon ik aan de Essenhof 15 in Dieren 
Noordoost.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Er zijn twee belangrijke redenen die mij hebben doen 
besluiten hier te komen wonen. In de eerste plaats is het 
een groene wijk, gelegen in de nabijheid van het bos en de 
rivier. Het is een schitterende omgeving en groen is voor 
mij erg belangrijk in mijn leefomgeving! Tweede reden is 
dat ik iets dichter bij het werk wilde wonen. Ik werk 
namelijk als ecoloog voor adviesbureau TAUW in Deventer. 
Voorheen woonde ik in Wageningen en Ede. De reistijd 
tussen Deventer en die woonplaatsen is toch net té veel. 
Via de wijkkrant werd mij bekend dat er een groengroep 
actief is die zich inzet voor het bevorderen van de beleving 
van de groenvoorzieningen in de wijk. Vanwege mijn 
achtergrond (studie bos- en natuurbeheer in Wageningen), 
huidige werk (ecoloog) en persoonlijke interesse hoop ik 
samen met andere vrijwilligers een bijdrage te kunnen 
leveren aan het groen in de wijk. Dit wil ik doen door 
groenideeën voor te dragen aan contactpersonen bij de 
gemeente en hen te wijzen op hun onderhoudsverplich-
tingen. Het wijkgroen kan van enorme ecologische, econo-
mische en sociale meerwaarde zijn mits de groenvoor-
zieningen ook worden onderhouden. Klop vooral bij de 
DiNO aan als je een tof leuk groenidee hebt dat kan 
bijdragen aan het wijkkarakter of de lokale biodiversiteit! 
Laten we de wijk samen netjes en groen houden en daarbij 
ook de belangen van de natuur een beetje behartigen. 

Met vriendelijke groet, 

Nils Rutjes 

  

Herfst in Dieren Noordoost 
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Wie helpt mee? 

De Werkgroep Groen is benieuwd of wijkbewoners 
interesse hebben om mee te werken aan nieuwe plannen 
voor onze mooie wijk. 

Vanuit onze leuke werkgroep zijn we op zoek naar 
wijkbewoners die graag mee willen werken aan nieuw te  
 
 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ontwikkelen projecten. Wij denken hierbij aan nog meer 
vergroening van sommige locaties in onze wijk. Denk 
hierbij bijvoorbeeld aan het hekwerk rond het vernieuwde 
schoolplein van de Boomgaard of aan de locaties die nu 
eigenlijk overwoekerd zijn door hoog gras, bramen en 
brandnetels.  
 
We hebben enkele voorbeelden opgenomen hieronder: 
 

 
 
 

 

 
 
 
 

Locatie 1 

Pad en een klein 
plein langs het water 
achter de Olmenhof, 
wie heeft hier een 
leuk idee voor of 
vind het leuk hier 
over mee te denken. 
 

Locatie 2 

Groot groen geheel 
gescheiden door wan-
delpaden maar voor-
namelijk voorzien van 
gras en bramen, geen 
mooi uiterlijk en ook 
niet erg uitnodigend. 
Wie heeft een leuk 
idee en wil hier aan 
meewerken? 
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Locatie 3 en 4 

Pad langs het water achter de Esdoornhof, Wilgenhof. 
Iemand een leuk idee om het hier op te knappen? 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

Locatie 5 

Gebied achter de Magnolialaan voor de vijver. (@Jim, hier 

de uitdaging 😉) 
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Locatie 6 

Strook naast de boerderij de Drieschaar, iemand een leuk 
idee of plan? 

 

 

Locatie 7 en 7A 

Strook grond tussen de woningen van de Vlashegge en de 
Larixhof. 
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Locatie 8 

Zoals al eerder vermeld: is het leuk om een mooie 
groenhaag langs het hekwerk te planten zodat er meer 
vogeltjes komen en het nieuwe schoolplein nog groener 
wordt? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Locatie 9 

Misschien is er iemand met een goed idee voor het 
driehoekje Meidoornlaan, Essenhof en het fietspad tussen 
de Hazelaarshof en de Vlashegge? 
 

 
 
 
Zoals jullie zien zijn er nog meer dan genoeg locaties in 
onze wijk waar we misschien gezamenlijk iets moois 
kunnen doen voor onszelf maar ook voor de flora en fauna 
in deze mooie groene wijk. 
Wie o wie heeft er ideeën, vind het leuk om erover na te 
denken en/of heeft een paar handjes over voor hulp op het 
moment dat het lukt om ideeën daadwerkelijk ten 
uitvoering te brengen. 
Wij van de werkgroep Schoonste Groene wijk zijn 
benieuwd en zien jullie reacties graag tegemoet, 
dino@dierennoordoost.nl 
 
De werkgroep. 

 
 

Noteert u alvast? 
 

Landelijk opschoondag 

Zaterdag 19 maart 2022 

 

mailto:dino@dierennoordoost.nl
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Tijdelijke omleiding buurtbus in Dieren 
Noordoost 

Vanaf maandag 1 november 2021 volgt buurtbus lijn 526 
gedeeltelijk een andere route door Dieren Noordoost. 
Komend vanaf station Dieren keert de bus bij de halte 
Imboslaan hoek Domeinlaan om en rijdt terug de 
Imboslaan in. Bijna aan het einde slaat hij linksaf de 
Meidoornlaan in. Vervolgens gaat hij via de Cederlaan en 
de Vlashegge tussen de scholen door terug naar de 
Meidoornlaan. Vanaf daar volgt hij zijn gewone route, 
terug naar station Dieren. Naar verwachting duurt dit tot 
en met vrijdag 10 december 2021. 

Tijdelijke halte 

De omleiding is nodig omdat de gemeente Rheden de 
fietspaden op de rotonde laat reconstrueren en het gehele 
wegdek op en naar de rotonde laat vernieuwen. Als gevolg 
van de omleiding vervallen de beide haltes aan de 
Domeinlaan („Domeinlaan” en „Beverodelaan), de halte bij 
de rotonde Harderwijkerweg („Cederlaan”) en de halte aan 
de Abelenlaan. Een tijdelijke halte aan de Vlashegge 
voorkomt al te grote loopafstanden naar de overgebleven 
haltes in Dieren Noordoost. 

 

Chauffeurs m/v gezocht 

Om de dienstregeling goed te kunnen (blijven) uitvoeren, 
zoekt de BBSD nog mensen die minimaal een paar uur in 
de maand tot maximaal een paar uur in de week de bus 
willen rijden. Rijbewijs B volstaat, de BBSD geeft bij 
gebleken geschiktheid een korte opleiding en helpt bij de 
inleidende zaken als de aanvraag van een VOG en de 
verplichte medische keuring. Belangstellenden kunnen zich 
opgeven bij het secretariaat, via e-mail secretaris@bbsd.nl 
of via het opgaveformulier op de website, 
www.bbsd.nl/nieuwechauffeurs. 
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Aanmeldformulier WhatsApp/Signal buurtpreventie Dieren Noord Oost 

Naam + Voorletters:  

  
Adres:  

  
Postcode /plaats:  

  
Telefoonnummer Mobiel:  

  
Telefoonnummer Thuis:  

  
Geboortedatum:  

  
E-mailadres:  

  
Handtekening: 
En akkoord met de spelregels en 
gebruik persoonsgegevens 
 

 

Dit aanmeldformulier inleveren bij het secretariaat van Wijkplatform Dieren Noord Oost aan de 
Meidoornlaan 116 bij dhr. D. van Beveren. 
Fotograferen en mailen naar dino@dierennoordoost.nl kan ook. 
 

Spelregels WhatsAppgroep: 

1. Deelnemers hebben minimaal de leeftijd van 18 jaar. 
2. Deelnemers zijn woonachtig/gevestigd in Dieren Noord Oost. 
3. WhatsApp is een burgerinitiatief. De politie komt alleen in actie wanneer een melding bij 112 gedaan wordt. 
4. Gebruik de WhatsApp volgens de SAAR afkorting 

– S = Signaleer 
– A = Alarmeer 112 
– A = App om je waarneming bekend te maken aan anderen. 
– R = Reageer, door bijvoorbeeld naar buiten te gaan en contact te maken met de persoon. 

De bedoelingen is dat we van de verdachte persoon zijn plannen verstoren. (“zaak stuk te maken”). 
Doe dit alleen als je dit veilig kan doen zonder risico’s, maak bijvoorbeeld een praatje met de persoon. 

5. Laat door middel van een WhatsApp bericht aan elkaar weten dat 112 al gebeld is! Voorkom een regen van 112 
meldingen. 

6. Let op het taalgebruik. Niet vloeken, schelden, discrimineren en dergelijke. 
7. Speel geen eigen rechter en overtreedt geen regels/wetten. Dus ook geen mobiele telefoon vasthouden tijdens 

het besturen van een voertuig. 
8. Het versturen van foto’s van een verdachte is alleen toegestaan t.b.v. het verstrekken van een signalement, 

wanneer dit voor de melding noodzakelijk/van meerwaarde is. Daderkenmerken zoals geslacht, huidskleur, lengte 
en gezicht kunnen ook goed beschreven worden. Denk bij voertuigen aan de kleur, het merk, het type en het 
kenteken. 

9. Gebruik deze WhatsAppgroep(en) alleen waar het voor bedoeld is en niet voor onderling contact/privéberichten. 
10. Uitwisseling van (niet spoedeisende) berichten gebeurt via de Facebookgroep. 
11. Mededelingen worden door de wijkcoördinatoren gedaan via de Facebookpagina/groep en het Twitteraccount.  

 
 
 
 
 

mailto:dino@dierennoordoost.nl
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